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Resumo Este estudo pretende analisar a comunicação do autista com o educador e demais pessoas 

que interagem com ele na escola regular e em relações de educação não formal, a relação humana 

que pode existir entre o sujeito criança autista e o sujeito educador. Originou-se dos resultados obtidos 

em estudo feito anteriormente – que será o corpo deste artigo – sobre a criança autista na escola 

regular e na escola especial, em face do processo de inclusão educacional brasileiro. O resultado acusa 

a ausência de procedimento educacional inclusivo, agravado, não raro, pela inércia dos sujeitos 

educadores na escola regular e no ambiente não formal. Malgrado a vantagem da escola não formal 

em recursos humanos, materiais, técnicos, observamos também a mesma inércia no trabalho com as 

crianças autistas. Vimos um processo de inclusão educacional em ambiente formal de educação e o 

trabalho educativo em ambiente não formal, ambos, muitas vezes carentes de iniciativas e atitudes, 

em detrimento da dignidade humana da criança autista. O projeto pretende estudar a relação do 

Autismo segundo a categoria da Alteridade, pois as crianças autistas na escola regular ou especial, 

formal ou não formal, frequentemente carecem desta atitude, de uma postura ou relação mais 

elaborada com o Outro, conforme acusamos em Observação Participante de ambas as realidades. A 

possibilidade inclusiva não se sustenta tão somente por meio da legislação que existe a título nacional, 

haja vista que o problema que se nos apresenta é a maneira como esta abertura, como esta 

possibilidade está se dando, hodiernamente, em nosso município e entorno, porque muitas vezes não 

se percebe relação realmente dialógica entre o “eu” educador e o “eu” criança autista. O sujeito 

educador, o pedagogo que, em tese, deveria agir no sentido de beneficiá-la (mesmo na escola especial, 

aqui chamada de escola não formal) para proporcionar-lhe, com o tempo, melhor qualidade de vida, 

na nossa observação inicial tal ação tem deixado a desejar. Por falta de apoio, conhecimento, 

capacitação (na educação formal) ou por descrença, desânimo ou ainda outro fator que 

desconhecemos (na educação não formal), a maioria desses sujeitos não contribui ou contribui muito 

pouco com a possibilidade que ora consignamos: melhorar a qualidade de vida da criança autista e, 

por conseguinte, de sua família. Buscar um novo diálogo educativo. Esse é o caminho de nossa 

reflexão, após resultado deste estudo investigativo a ser relatado em forma de Comunicação. 

Contato: mariamoura@deassismoura.com.br

 


